TAHRİM SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْغ
ُ١ِ اٌش ِد
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْد
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla

(Tahrim 66/1)

ٌُ ١س َس ۪دٛ
َ ظ
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ اج َۜ َه
 ٌِ َُ ر ُ َذ ِ ّش َُ ََِٓب ا َ َد ًَّ هٟ
َ  َِ ْشَّٟللاُ ٌَ َۚ َه ر َ ْجز َ ۪غ
ِ َٚ بد ا َ ْص
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey Nebi! Allah’ın özel olarak sana helal kıldığını, neden kendine haram kılıyorsun? Eşlerinin
gönlünü etmeye çalışıyorsun. Neyse ki Allah bağışlar, ikramı boldur.
(Maide 5/87)

َۜ  ََل ر َ ْعزَذَٚ ُْ َّللاُ ٌَ ُى
َ اُِٛ ا ََل ر ُ َذ ِ ّشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ِ ّ َجب١ِ غ
ُُّ ِذت٠ َّللاَ ََل
ا ا َِّْ هُٚ
د ََِٓب ا َ َد ًَّ ه
َٓ٠ ْ۪اٌ ُّ ْعز َذ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah‟ın size helâl kıldığı şeylerden hoşunuza gidenleri kendinize yasaklamayın.
Aşırı da gitmeyin. Allah, aşırılık yapanları sevmez.

(Ahzab 33/50)

ْ  َِب ٍََِ َىَٚ َّٓ ُ٘ سٛ
َ ١َ َٰارَٟٓ ۪ا َج َه اٌهزَٚ  اِ ََّٓٔب ا َ ْدٍَ ٍَْٕب ٌَ َه ا َ ْصٟ
َُّللا
ُٕ َه ِِ ََّّٓب ا َ َٓفَب َء ه١ّ۪ َ٠ ذ
َ ْذ ا ُ ُج
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ دخ
 َ٘ب َج ْشَْ َِ َع َۘ َهٟ َ۪بَلرِ َه اٌهز
ِ ثََٕبَٚ د خَب ٌِ َه
ِ ثََٕبَٚ د َع َّّبرِ َه
ِ ثََٕبَٚ د َع ِ ّّ َه
ِ ثََٕبَٚ  َْه١ٍََع
ْ َ َ٘جَٚ ِْْ  ْاِ َشاَح ً ُِؤْ َِِٕخً اَٚ
ْٓ ِِ صخً ٌَ َه
َ ذ َٔ ْف
َ ٌِ  ۗب خَبَٙ َ ْغز َ ْٕ ِى َذ٠ ْْ َ  اٟ
ُّ  ِ ا ِْْ ا َ َسادَ إٌَّ ِجٟ
ّ ب ٌٍَِّٕ ِجَٙ غ
َۜ ِِ۪ٕ ْْ ْاٌ ُّؤُٚ
ْ  َِب ٍََِ َىَٚ ُْ ِٙ اج
ْ َٓ لَ ْذ َع ٍِ َّْٕب َِب فَ َش١
ََْٛ ُى٠  ََْل١ ُْ ٌِ َىُٙ ُٔ َّب٠ْ َ ذ ا
ِ َٚ  ا َ ْصَٟٓ ۪ ُْ فِٙ ١ْ ٍَظَٕب َع
ِ د
 ًّب١سا َس ۪دٛ
 َوبَْ هَٚ  َْه َد َش َۜ ٌج١ٍََع
ً َُّللاُ َغف
Ey Nebi! Şu sayılanları sadece sana helal kıldık: Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana fey olarak
verdiğinden hâkimiyetin altında olanı, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının
kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve eğer nikâhlamak istersen kendini sana hibe eden kadını, diğer müminlere değil,
sadece sana helal kıldık. Müminlerin eşleri ve yönetimleri altındaki esirlerle ilgili hangi hükümleri
koyduğumuzu elbette biliyoruz. Bütün bunlar sana bir sıkıntı olmasın diyedir. Çünkü Allah bağışlar, ikramı
boldur.
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(Tahrim 66/2)

ُُ ١ ُُ ْاٌ َذ ۪ى١ ٍَ۪ ْاٌعَٛ ُ٘ َٚ ُْ َۚ  ُى١ٌَٰ ْٛ َِ َُّللا
 هَٚ ُْ َۚ  َّبِٔ ُى٠ْ َ َّللاُ ٌَ ُى ُْ ر َ ِذٍَّخَ ا
ض ه
َ لَ ْذ فَ َش
Allah, bu tür yeminlerinizi bozmayı size farz kılmıştır. Allah sizin en yakınınızdır. Her şeyi bilen
ve kararları doğru olan O’dur.
(Bakara 2/224)

َۜ ِ ٌََّْٕٓ ا١َا ثٛص ٍِ ُذ
 ٌع١ّ۪ ع
ُ ََّللا
ْ ُ رَٚ اُٛرَزَّمَٚ اٚ َّبِٔ ُى ُْ ا َ ْْ رَجَ ُّش٠ْ َظخً َِل
 هَٚ بط
ا هٍَُٛ ََل ر َ ْجعَٚ
َ ع ْش
َ َُّللا
ٌُ ١ ٍَ۪ع
Yaptığınız yeminlerde, Allah‟ı, iyilik yapmanıza, takvanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın.
Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/225)

ْ غ َج
ٌُ ١ ٍ۪س َدٛ
ِ ُ َؤ٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ  َّب ِٔ ُى٠ْ َ  آَٟ ۪ فِٛ َّللاُ ِثبٌٍَّ ْغ
ِ ُ َؤ٠ ََل
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ ُْ َۜ ثُ ُىٍُُٛذ ل
اخزُ ُو ُُ ه
َ اخز ُ ُو ُْ ِث َّب َو
Allah, boş bulunarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama bilinçli olarak yaptıklarınızdan
sorumlu tutar. Çokça bağışlayan ve yumuşak davranan Allah‟tır.

(Tahrim 66/3)

ْ َ اَٚ ۪ٗد ِث
ْ َ ث ً َۚب فٍََ َّّب َٔجَّب٠ ۪اج۪ٗ َدذ
ُٗع
 َشُٖ هَٙ ظ
ِ  َث ْعٌَِٰٝ  اٟ
َ ف َث ْع
َ َ اِ ْر اَٚ
ِ َٚ ط ا َ ْص
َ  ِٗ َع َّش١ْ ٍََّللاُ َع
ُّ ع َّش إٌَّ ِج
َۜ
ْ ٌَط فٍََ َّّب َٔجَّبََ٘ب ِث۪ٗ لَب
َۚ ٍ ض َع ْٓ َث ْع
ش١
ُ  ُُ ْاٌخ َ۪ج١ ٍ۪ ْاٌ َعٟ
َ اَع َْشَٚ
َ ِٔ َ ذ َِ ْٓ ا َ ْٔ َجب َ َن َٰ٘زَا لَب َي َٔجَّب
Bir gün Nebi, eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Eşi onu, diğer eşine bildirince Allah,
Nebisini o konuda bilgilendirdi. O da onun birazını eşine anlattı, birazını da anlatmaktan
vazgeçti. Eşine bildirdiğinde o: “Bunu sana kim bildirdi?” dedi. Nebi de “Bana, her şeyi bilen;
her şeyin iç yüzünü bilen bildirdi.” diye cevap verdi.
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(Tahrim 66/4)

َ َ ا ِْْ رَٚ ثُ ُى َّ َۚبٍَُُٛذ ل
ْ صغ
ًُ ٠ ِجج ْ۪شَٚ ُٗ١ٌَٰ ْٛ َِ َٛ ُ٘ ََّللا
 ِٗ فَب َِّْ ه١ْ ٍَظب٘ ََشا َع
 هٌَِٝثََٓب اُٛا ِْْ رَز
َ َّللاِ فَمَ ْذ
َۚ ِِ۪ٕ ْصب ٌِ ُخ ْاٌ ُّؤ
َ  ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُ ثَ ْعذَ َٰر ٌِ َهَٚ َٓ١
ش١
ٌ ۪ٙ ظ
َ َٚ
Allah’a yönelip tevbe ederseniz iyi olur. Çünkü ikinizin de gönlü kaydı. Eğer birlikte ona karşı
harekete geçerseniz bilin ki Allah, Cebrail ve iyi müminler onun yakın dostlarıdır. Bundan
sonra melekler de ona destek olurlar.
(Ahzab 33/30)

 َوبَْ َٰر ٌِ َهَٚ ِْٓ َۜ ١َظ ْعف
َ بد
ِ ْ َأ٠ ْٓ َِ ِ ٟ
ُ َب ْاٌ َعزَٙ ٌَ ف
ِ َد ِِ ْٕ ُى َّٓ ِثف
ْ عب َع
َ ُ٠ َّٕ ٍخ١ِ َش ٍخ ُِج
ِ اة
َ ِٔ َب٠
ّ غَٓب َء إٌَّ ِج
شا١
 هٍََٝع
ً َ ۪غ٠ َِّللا
Ey Nebi‟nin hanımları! Sizden kim ispatlanabilir bir fuhuşla gelirse o suçun cezası iki kat olur. Bu Allah'a
kolaydır.

(Ahzab 33/31)

ْ ُٕ ْم٠َ ْٓ َِ َٚ
ب ِس ْصلًبَٙ ٌَ ا َ ْعز َ ْذَٔبَٚ ِْٓ ١َب ا َ ْج َشَ٘ب َِ َّشرََٙٓ صب ٌِ ًذب ُٔؤْ ِر
ُ  َسَٚ ِذ ِِ ْٕ ُى َّٓ ِ هّٰلل
َ ًْ َّ ر َ ْعَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
 ًّب٠َو ۪ش
Sizden kim de Allah'a ve Elçisine boyun eğip iyi iş yaparsa ona da iki kat ödül veririz. Zaten ona cömertçe rızık
hazırlamışızdır.

(Tahrim 66/5)

َ ِْْ  َسثُّ َُٓٗ اٝ ََٰعغ
ٍ د رََٓبئِ َجب
ٍ د لَبِٔزَب
ٍ د ُِؤْ َِِٕب
ٍ  ًْشا ِِ ْٕ ُى َّٓ ُِ ْغ ٍِ َّب١ا ًجب َخَٚ ُ ْج ِذٌَ َُٓٗ ا َ ْص٠ ْْ َ غٍَّمَ ُى َّٓ ا
د
ٍ ّ َجب١ِ َ د ث
ٍ عَٓب ِئ َذب
ٍ َعب ِثذَا
بسا
ً ا َ ْث َىَٚ د
َ د
Eğer sizi boşarsa bakarsınız ki Allah yerinize, daha iyi eşler verir. Onlar, Allah’a teslim olan,
inanıp güvenen, boyun eğen, ona yönelen, ibadetlerini yapan ve oruç tutan dullardan ve
bakirelerden olabilir.
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(Ahzab 33/28)

َّٓ َْٓ ا ُ َِ ِز ّ ْع ُى١ٌَب فَز َ َعبَٙ َ َٕز٠ ۪صَٚ ب١َ ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ اج َه ا ِْْ ُو ْٕز ُ َّٓ ر ُ ِش ْدَْ ْاٌ َذ
ِ َٚ  لُ ًْ َِلَ ْصٟ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ً ّ۪ ع َشا ًدب َج
َل١
َ َّٓ ع ِ ّش ْد ُى
َ ُ اَٚ
Ey Nebi, eşlerine de ki, "Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin size mal vereyim ve sizi
güzellikle ayırayım."

(Ahzab 33/29)

َٰ ْ َّاس
د ِِ ْٕ ُى َّٓ ا َ ْج ًشا
ِ َّللاَ ا َ َعذَّ ٌِ ٍْ ُّ ْذ ِغَٕب
ُ  َسَٚ ََّللا
اَل ِخ َشح َ فَب َِّْ ه
ا ِْْ ُو ْٕز ُ َّٓ ر ُ ِش ْدَْ هَٚ
َ اٌذَٚ ٌَُٗٛع
 ًّب١َع ۪ظ
Ama eğer Allah'ı, Elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki, Allah sizden iyi davrananlara büyük bir karşılık
hazırlamıştır.

(Tahrim 66/6)

ٌب َِ َٰ ٍَٓئِ َىخَٙ ١ْ ٍَبسح ُ َع
ً ٔ ُْ  ُى١ ٍْ۪٘ َ اَٚ ُْ غ ُى
ُ ٌَّٕدَُ٘ب اُٛلَٚ َبسا
َ ُا ا َ ْٔفُٛا َٓلَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ  ْاٌ ِذ َجَٚ بط
ٌ ِغ ََل
َُْٚؤْ َِ ُش٠ َْ َِبٍَُٛ ْف َع٠َٚ ُْ ُ٘ َّللاَ ََِٓب ا َ َِ َش
َْ هٛص
ُ َ ْع٠ ظ ِشذَاد ٌ ََل
Ey inanıp güvenenler! Tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan bir ateşe karşı kendinizi ve ailenizi
koruyun. Orayı iri gövdeli, kaba ve sert tabiatlı melekler yönetirler. Onlar, Allah’ın emrine
karşı gelmezler; kendilerine ne emredilmişse onu yaparlar.
(Ta Ha 20/131)

 ِس ْص ُقَٚ ِٗ َۜ ١ ۪ ُْ فُٙ ََِٕب ٌَِٕ ْفز١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ُْ صَ ْ٘ َشح َ ْاٌ َذُٙ ْٕ ِِ ا ًجبَٚ  َِب َِز َّ ْعَٕب ِث ۪ َٓٗ ا َ ْصٌَِٰٝ  َْه ا١َٕ١ْ ع
َ ََّّْ  ََل ر َ ُّذَٚ
ٝاَث َْٰمَٚ  ٌْش١َس ِثّ َه َخ
Dünya hayatının süsü olarak, kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz kişilere imrenme. Rabbinin
vereceği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Ta Ha 20/132)

َ ص
َٰٜٛ  ْاٌعَبلِجَخُ ٌٍِز َّ ْمَٚ  َۜب ََل َٔ ْغـٍَُٔ َه ِس ْصلً َۜب ٔ َْذ ُٓ ٔ َْش ُصلُ َۜ َهَٙ ١ْ ٍَطجِ ْش َع
ْ اَٚ ِحٍَٰٛ ص
َّ ٌأْ ُِ ْش ا َ ٍَْ٘ َه ثِبَٚ
Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, Allah'tan
çekinerek kendini korumanındır.
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(Ankebut 29/45)

 ْاٌ ُّ ْٕ َى َۜ ِشَٚ بء
ََٓ  َع ِٓ ْاٌفَ ْذٝ َْٰٕٙ َ ح َ رٍَٰٛ ص
ِ ش
َّ ٌ َۜح َ ا َِّْ اٍَٰٛ ص
َّ ٌا َ ِل ُِ اَٚ ة
ِ  َْه َِِٓ ْاٌ ِىزَب١ٌَِ اٟ
َ  ِدٚ۫ ُ اُرْ ًُ ََِٓب ا
َُْٛصَٕع
ْ َ َ ْعٍَ ُُ َِب ر٠ َُّللا
 هَٚ َّللاِ ا َ ْو َج َۜ ُش
ٌَ ِز ْو ُش هَٚ
Bu Kitap‟tan sana vahyedilen her şeyi anlayarak oku ve namazı tam kıl. Namaz her çeşit fuhuşu ve kötülüğü
engeller. Allah‟ın zikri en önemlisidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.

(Tahrim 66/7)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ َۜ ََ أَِّ َّب ر ُ ْجضْٛ ١َ ٌا ْاٚا ََل ر َ ْعزَز ُِسَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey ayetleri görmezlikten gelen kâfirler! Bu gün özür ileri sürmeyin. Sadece yaptıklarınızın
cezasını çekeceksiniz.
(Nisa 4/165)

ّ ع ًَل ُِ َج
ً َّللاُ َع ۪ض
ضا٠
ُ اٌش
ُ ُس
ُّ ََّللاِ ُد َّجخٌ َث ْعذ
 َوبَْ هَٚ ًِ َۜ ع
 هٍَٝبط َع
ِ ٌٍَِّٕ َْٛ ُى٠َ َٓ ٌِئ َ ََّل٠ ُِ ْٕز ِ۪سَٚ َٓ٠ش ِ۪ش
 ًّب١َد ۪ى
Müjdeci ve uyarıcı elçiler gönderdik ki onlardan sonra insanların elinde Allah‟a karşı ileri sürecekleri bir delilleri
olmasın. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/66)

ََٓ ْغبئِفَ ٍخ ِِ ْٕ ُى ُْ ُٔعَزِّة
ََٓ ْٓ ع
اُٛٔ ُْ َوبُٙ ََّٔغبئِفَخً ثِب
ُ  َّبِٔ ُى َۜ ُْ ا ِْْ َٔ ْع٠ا لَ ْذ َوفَ ْشر ُ ُْ ثَ ْعذَ ۪اََٚل ر َ ْعزَز ُِس
َ ف
َٓ١ِ۪ ُِ ْج ِش
Sakın bahane üretmeyin; siz inanıp güvendikten sonra kâfir oldunuz. İçinizden bir kesimini bağışlasak bile, bir
kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.

(Nahl 16/84)

ُ  ََ َٔ ْج َعْٛ ٠َ َٚ
َُُْٛ ْغز َ ْعزَج٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ُ۪ؤْ رَ ُْ ٌٍَِّز٠ ذًا ث ُ َُّ ََل١َ۪ٙ ث ِِ ْٓ ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ ش
Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün, artık kâfirlere herhangi bir izin verilmeyecek, özür dilemeleri de
istenmeyecektir.

(Rum 30/57)

َ َٓ٠ َ۪ ْٕفَ ُع اٌَّز٠  َِئِ ٍز ََلْٛ َ١َف
َُُْٛ ْغز َ ْعزَج٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ُٙ ُ ا َِ ْعز َِسرُّٛ ٍَظ
Yanlış yapanların mazeretleri o gün fayda vermeyecek, Allah‟ı razı etmeleri de istenmeyecektir.
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(Mümin 40/52)

َّ  ْٕفَ ُع٠َ  ََ ََلْٛ ٠َ
 ُء اٌذ َِّاسٛع
َُٓ ُْ ُٙ ٌََٚ ُ ُُ اٌٍَّ ْعَٕخُٙ ٌََٚ ُْ ُٙ ُ َٓ َِ ْعز َِسر١ّ۪ ٌِ اٌظب
O gün yanlış yapanlara, özür beyan etmelerinin bir faydası olmaz. Hak ettikleri dışlanmadır, hak ettikleri yurdun
kötüsüdür.

(Mürselat 77/35)

ََُْٛ ْٕ ِطم٠  َُ ََلْٛ َ٠ َٰ٘زَا
Bu, onların konuşamayacakları gündür.

(Mürselat 77/36)

َْٚ ْعزَز ُِس١َ َ ُْ فُٙ ٌَ ُْ َُؤْ ر٠  ََلَٚ
Özürlerini ortaya koymalarına dahi izin verilmez.

(Yasin 36/54)

ْ ُ  ََ ََل رْٛ َ١ٌفَ ْب
َ ظ
ٍََُّْٛ َْ ا ََِّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ ََل ر ُ ْجضَٚ ْـًٔب١ش
ٌ ظٍَ ُُ َٔ ْف
O gün kimseye yanlış yapılmaz; sadece yaptığınızın karşılığını görürsünüz.

(Saffat 37/38)

ُ١َِۚ ٌَ۪ة ْاَل
ِ ا ْاٌ َعزَاُٛأَِّ ُى ُْ ٌَ َٓزَائِم
Siz, o acıklı azabı elbette tadacaksınız.

(Saffat 37/39)

ٍََُّْٛ َْ ا ََِّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ َِب ر ُ ْجضَٚ
Ettiğinizden başkasını mı bulacaksınız?

(Tur 52/16)

َۚ ص ِج ُش
ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ ُى َۜ ُْ أَِّ َّب ر ُ ْجض١ْ ٍَا ٌء َعََٛٓ ع
ْ َ  ََل رْٚ َ ا اٚص ِج َُٓش
ْ َ٘ب فَبْٛ ٍَص
ْ ِا
َ اٚ
Kızarın orada! Dayansanız da dayanmasanız da fark etmez. Size çektirilen sadece yaptığınızın cezasıdır.”
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(Tahrim 66/8)

ُْ ّـَٔبرِ ُى١ِ ع
 هٌَِٝا اَُٛٓثُٛا رَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ُ َٔ ًثَخْٛ َ َّللاِ ر
َ ُْ ُ َى ِفّ َش َع ْٕ ُى٠ ْْ َ  َسثُّ ُى ُْ اٝ َٰ ًد َۜب َعغٛص
َُٗۚ ا َِ َعَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ٟ
ٍ ُ ْذ ِخٍَ ُى ُْ َجَّٕب٠َٚ
 هُٞ ْخ ِض٠  ََ ََلْٛ َ٠ بس
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
َّ َّللاُ إٌَّ ِج
ٍَٰٝ ا ْغ ِف ْش ٌَٕ ََۚب أَِّ َه َعَٚ سَٔبٛ
ُ ُٔ
َ ُٔ َْ َسثَّ ََٕٓب اَرْ ِّ ُْ ٌََٕبٌُُٛٛم٠َ ُْ ِٙ ِٔ َّب٠ْ َ  ِثبَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١ َثٝ َٰغْع٠َ ُْ ُ٘ سٛ
ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
ْ ُو ًِّ ش
Ey inanıp güvenenler! Örnek bir dönüşle Allah’a dönün. Belki Rabbiniz, nebilerini ve inanıp
güvenen müminleri aşağılamayacağı günde kabahatlerinizi örter de sizi içinden ırmaklar akan
bahçelere yerleştirir. Nurları önlerini ve sağ yanlarını aydınlatır. Şöyle derler: “Rabbimiz,
nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Her şeye bir ölçü koyan sensin.”
(Nisa 4/31)

 ًّب٠ُٔ ْذ ِخ ٍْ ُى ُْ ُِ ْذخ ًََل َو ۪شَٚ ُْ ّـَٔبرِ ُى١ِ ع
َ ُْ َْ َع ُْٕٗ ُٔ َى ِفّ ْش َع ْٕ ُىْٛ َٙ ْٕ ُ ا َو َجَٓبئِ َش َِب رُٛا ِْْ ر َ ْجزَِٕج
Size konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız kabahatlerinizi örter, sizi şerefli bir yere yerleştiririz.

(Ahkaf 46/16)

َٓ
ة ْاٌ َجَّٕ َۜ ِخ
ْ َ  اٟ ُْ ۪ َٓفِٙ ِّـَٔبر١ِ ع
ِ ص َذب
َ ًُ ََّٓ َٔزَمَج٠ ۪ ٌَٰئِ َه اٌَّزٚ۬ ُ ا
َ ْٓ  ُص َعَٚٔز َ َج َبَٚ اٍُِّٛ غَٓ َِب َع
َ  ُْ ا َ ْدُٙ ْٕ ع
َُْٚعذ
ّ ِ ٌ ْعذَ اَٚ
َ ُٛ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ق اٌَّز
ِ ص ْذ
İşte bunlar, kendilerine verilen söz gereği, kabahatlerine bakmayıp yaptıklarının en güzelini esas alarak Cennet
ahalisi arasına soktuğumuz kimselerdir.

(Muhammed 47/2)

ُْ ِٙ ّ ْاٌ َذ ُّك ِِ ْٓ َس ِثَٛ َُ٘ٚ  ُِ َذ َّّ ٍذٍَٰٝ ا ِث َّب ُٔ ِ ّض َي َعَُِٕٛ  َٰاَٚ د
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُْ ُٙ ٌَصٍَ َخ َثب
ْ َ اَٚ ُْ ِٙ ّـَٔب ِر١ِ ع
َ ُْ ُٙ ْٕ َوفَّ َش َع
İnanıp güvenen, iyi işler yapan ve Rablerinden Muhammed‟e indirilen gerçeğe inananların da kabahatlerini örter
ve durumlarını düzeltir.
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(Hadid 57/12)

ََ ْٛ َ١ٌ ُى ُُ ْا٠ ُْ ثُ ْش َٰشِٙ ِٔ  َّب٠ْ َ  ِثبَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١س ُ٘ ُْ َثٛ
ِ  ْاٌ ُّؤْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّؤٜ ََ ر َ َشْٛ ٠َ
ُ ُٔ ٝ َٰغْع٠َ د
ٌ ََّٕج
ُُ َۚ ١ ُص ْاٌ َع ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘  َۜب َٰر ٌِ َهَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْذ ِزٞبد ر َ ْج ۪ش
Bir gün inanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınların nurlarının, önlerinden ve sağlarından saçıldığını
göreceksin. Onlara: “İçinden ırmaklar akan bahçeler bugün sizin müjdenizdir; orada ölümsüz olacaksınız” denir.
İşte bu, büyük bir kurtuluştur.

(Hadid 57/19)

ۗ ُم٠ّص ۪ذ
ُّ ٌاَٚ َْٛ
ُْ ُ٘  ُْ ا َ ْج ُشُٙ ٌَ ُْ َۜ ِٙ ّ َٓذَا ُء ِع ْٕذَ َس ِثَٙ ش
ّ ِ ٌ َٰ ٌَٓ ِئ َه ُ٘ ُُ اٚ۬ ُ ع ٍِ۪ٗ َٓ ا
ُ  ُسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ١ِ بة ْاٌ َج ۪ذ
ُ ص َذ
ْ َ  َٰ ٌَٓ ِئ َه اٚ۬ ُ برِ ََٕٓب ا٠َ ا ِث َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ ُْ َۜ ُ٘ سٛ
ُ َُٔٚ
Allah‟a ve elçilerine inanıp güvenenler, Rableri katında özü sözü doğru ve şahit sayılacak kimselerdir. Onların
hem alacakları ödül hem de nurları vardır. Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılarak ayetleri
görmezlikten gelenler ise cehennem ahalisidir.

(Talak 65/5)

ُ ْع ِظ ُْ ٌَ َُٓٗ ا َ ْج ًشا٠َٚ ّ۪ٗـَٔب ِر١ِ ع
ك ه
َٰر ٌِ َه ا َ ِْ ُش ه
َ ُ َى ِفّ ْش٠ ََّللا
َ ُْٕٗ ع
ِ َّ ز٠َ ْٓ َِ َٚ ُْ َۜ  ُى١ْ ٌََِّللاِ ا َ ْٔضَ ٌَ َُٓٗ ا
Bu Allah‟ın emridir, onu size indirmiştir. Kim Allah‟tan çekinerek kendini korursa Allah da onun kabahatlerini
örter ve alacağı ödülü arttırır.

(Tahrim 66/9)

ْ ٍُا ْغَٚ َٓ١ ۪ ْاٌ َُّٕبفِمَٚ بس
ش١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ َّ َجب ِ٘ ِذ ْاٌ ُىفٟ
َ ْ ِثئَٚ ُُ َۜ ََّٕٙ  ُْ َجُٙ ٠َٰٚ ْ  َِأَٚ ُْ َۜ ِٙ ١ْ ٍَع َع
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey Nebi! Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerle ve münafıklarla mücadeleye devam et. Onlara
karşı dik dur. Onların varacağı yer Cehennem’dir. Ne kötü hale gelmektir o!
(Furkan 25/52)

شا١
ً بدًا َو ۪جَٙ  َجب ِ٘ ْذُ٘ ُْ ِث۪ٗ ِجَٚ َٓ٠فَ ََل ر ُ ِطعِ ْاٌ َىبفِ ۪ش
Öyleyse kendini doğrulara kapatan kâfirlere uyma; onlara karşı büyük bir cihada giriş.

(Tegabun 64/10)

ش١
ُ ص َذ
ْ َ  َٰ ٌَٓ ِئ َه اٚ۬ ُ ب ِر ََٕٓب ا٠َ ا ثِ َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
ِ ٌَّٕبة ا
َ ْثِئَٚ  َۜبَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
Ayetleri görmezlikten gelen ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar cehennem ahalisidir. Onlar
oraya, ölmemek üzere gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir o!
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(Tahrim 66/10)

َۜ ٌُ د
 ِْٓ ِِ ْٓ ِعجَب ِدَٔب٠َذ َع ْجذ
َ غٍ َوبَٔزَب ر َ ْذٛ
َ َ  ْاِ َشاَٚ ٍحُٛٔ د
َ َ ا ْاِ َشاَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ َِث َ ًَل ٌٍَِّز
ة ه
َ
َ ظ َش
َ َِّللا
َٓ١ ٍَّ۪اخ
ِ بس َِ َع اٌذ
 َّب َِِٓ هُٙ ْٕ َب َع١ُِٕ ْغ٠ ُْ ٍََ ِْٓ فَخَبَٔزَب ُ٘ َّب ف١صب ٌِ َذ
َ
َ ٌَّٕ ًَ ا ْد ُخ ََل ا١ ۪لَٚ ْـًٔب١ش
Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh’un eşi ile Lut’un eşini örnek verir. Onlar, iyi
kullarımızdan ikisinin nikâhı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah’tan
gelen hiç bir şeyi engelleyemeyecektir. Onlara: “Ateşe girenlerle birlikte siz de girin.”
denecektir.
(Hud 11/45)

َٓ١ّ۪ ذ ا َ ْد َى ُُ ْاٌ َذب ِو
َ ْٔ َ اَٚ  ْعذَ َن ْاٌ َذ ُّكَٚ َِّْ اَٚ ٟ ٍْ۪٘ َ  ِِ ْٓ اٟ ْ۪ٕ ٌح َسثَُّٗ فَمَب َي َسةّ ِ ا َِّْ اثُٛٔ َٜٔب َٰدَٚ
Nuh, Rabbine seslendi ve dedi ki: “Rabbim, oğlum benim ailemdendir; Senin verdiğin emir mutlaka doğrudur;
en iyi kararı sen verirsin.”

(Hud 11/46)

َّٟ۪ٓٔ ِْظ ٌَ َه ِث۪ٗ ِع ٍْ َۜ ٌُ ا
َ  ُْش١ْظ ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ٍِ َۚ َه أَُِّٗ َع َّ ًٌ َغ
َ ١ٌَ صب ٌِ ۗخٍ فَ ََل ر َ ْغـَٔ ٍْ ِٓ َِب
َ ١ٌَ َُِّٗٔ ُح اُٛٔ ب٠َ لَب َي
ُ ا َ ِع
َٓ١ ٍِ۪٘ َْ َِِٓ ْاٌ َجبٛظ َه ا َ ْْ ر َ ُى
Allah dedi ki: “Bak Nuh! O, senin ailenden değildir. O, uygunsuz bir iş ürünüdür. Bilmediğin şeyi bana sorma.
Kendini bilmezlerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.”

(Neml 27/54)

ً ٌَُٛٚ
َ بد
َْْٚص ُش
ِ ََْ ْاٌفُٛ ِِ ۪ َٓٗ اَرَأْرْٛ َغب اِ ْر لَب َي ٌِم
ِ ا َ ْٔز ُ ُْ رُجَٚ َشخ
Bir gün Lut, halkına şöyle demişti: “Her şeyi görüp dururken o çirkin işe mi yanaşıyorsunuz?

(Neml 27/55)

َ اٌش َجب َي
ٍََُْٛٙ  ٌَ ر َ ْجْٛ ََٓبء ثَ ًْ ا َ ْٔز ُ ُْ ل
ِ َۜ غ
ّ ِ َُْٛا َ ِئَّٕ ُى ُْ ٌَزَأْر
َ ٌِّْٕ اُٚ
ِ ح ً ِِ ْٓ دَٛ ْٙ ش
Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yanaşmakta kararlı mısınız? Hayır, siz kendini tutamayan bir halksınız.”

(Neml 27/56)

َ َ َز٠ َبط
َْٚ ُشَّٙ ط
ٌ ُٔ ُْ اُٙ ََِّٔزِ ُى َۚ ُْ ا٠غٍ ِِ ْٓ لَ ْشٌُٛ ا َٰا َيٛا ا َ ْخ ِش َُٓجٌَُٛٓ  ِِ ۪ َٓٗ ا َََِّٓل ا َ ْْ لَبْٛ َاة ل
َ َٛ فَ َّب َوبَْ َج
Halkının ona cevabı sadece şu olmuştu: “Lut „un ailesini kentinizden çıkarın; onlar temiz insanlarmış!”
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(Neml 27/57)

َٓ٠ا َ ٍَْ٘ َُٓٗ ا ََِّل ْاِ َشاَر َ َُۘٗ لَذ َّْسَٔبَ٘ب َِِٓ ْاٌغَب ِث ۪شَٚ َُٖٕب١ْ فَب َ ْٔ َج
Biz de eşi hariç onu ve bütün ailesini kurtardık. Onun küller altında kalanlardan olmasını kararlaştırmıştık.

(Tahrim 66/11)

ْ ٌَ ََْۢ اِ ْر لَبْٛ د فِ ْش َع
ِٟزًب ف١ْ َ ِع ْٕذَ َن ثٟ ٌ۪ ِْٓ ذ َسةّ ِ اث
َ َ ا ْاِ َشإَُِٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ َِث َ ًَل ٌٍَِّز
ة ه
َ َٚ
َ ظ َش
َّ َِ ْٛ َ َِِٓ ْاٌمٟ َ۪ٕٔ ِ ّجَٚ ٍِ۪ٗ َّ  َعَٚ َْْٛ ع
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ  ِِ ْٓ فِ ْشٟ َ۪ٕٔ ِ ّجَٚ ْاٌ َجَّٕ ِخ
Allah, inanıp güvenen müminlere de Firavun’un eşini örnek verir. O şöyle demişti: “ Rabbim!
Cennet’te, senin katında benim için bir ev yap. Beni Firavun’dan ve işlerinden kurtar. Beni
yanlışlar içinde olan bu toplumdan kurtar.”

(Tahrim 66/12)

ْ َصذَّل
ْ ٕص
د
ِ ذ ِث َى ٍِ َّب
َ ٕ َُ ا ْث٠َ  َِ ْشَٚ
ِ  ِٗ ِِ ْٓ ُس١ ۪ب فََٕ َف ْخَٕب فَٙ َذ فَ ْش َج
َ َٚ دَٕبٚ
َ  ا َ ْدَٟٓ َ۪ذ ِع ّْ َٰشَْ اٌَّز
ْ ٔ َوبَٚ ۪ٗ ُوز ُ ِجَٚ بَٙ َّس ِث
َٓ١ َ۪ذ َِِٓ ْاٌمَب ِٔز
Allah, namusunu korumuş olan İmran kızı Meryem’i de örnek verir. Onun içine ruhumuzdan
üflemiştik. Meryem, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti. İçten boyun eğenlerdendi.
(Al-i İmran 3/42)

َ ص
َ َٚ ه١
َ ص
َٓ١ّ۪ ٌََٓبء ْاٌ َعب
ِ ٌَاِ ْر لَبَٚ
ِ غ
ِ ط َٰف
ْ اَٚ  َش ِنَّٙ غ
ِ ط َٰف
ْ َّللاَ ا
 ُُ ا َِّْ ه٠َ ب َِ ْش٠َ ُذ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓ ِئ َىخ
َ ِٔ ٍَٰٝ ه َع١
Bir gün melekler Meryem‟e de şöyle seslendiler: “Meryem! Allah seni seçti, tertemiz yaptı ve çağdaşın olan
kadınlara üstün kıldı.

(Al-i İmran 3/43)

َٓ١اٌشا ِو ۪ع
ْ َٚ ٞ ۪ا ْع ُجذَٚ  ٌِ َش ِثّ ِهٟ ۪ ُُ ا ْلُٕز٠َ ب َِ ْش٠َ
َّ  َِ َعٟاس َو ۪ع
Ey Meryem! Rabbine içten boyun eğ, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et!”
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(Al-i İmran 3/44)

َُ َۖ َ٠ ْىفُ ًُ َِ ْش٠َ ُْ ُٙ ُّ٠َ ُْ اُٙ َِ َْ ا َ ْل ََلُُٛ ٍْم٠  ُْ اِ ْرِٙ ٠ْ َذ ٌَذ
۪ ُٔ ت
َ ْٕ  َِب ُوَٚ  َۜ َْه١ٌَِ ِٗ ا١دٛ
ِ َٰر ٌِ َه ِِ ْٓ ا َ ْٔ َج
ِ ١ْ ََٓبء ْاٌغ
َُّْٛ ص
َ ْٕ  َِب ُوَٚ
ِ َ  ْخز٠َ  ُْ اِ ْرِٙ ٠ْ َذ ٌَذ
İşte bu, sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa Meryem'in bakımını kim üstlenecek diye
kura çekerlerken yanlarında değildin. Aralarında tartışırlarken de yanlarında değildin.

(Al-i İmran 3/45)

ّ َُج٠ ََّللا
َُ َ٠ ا ْث ُٓ َِ ْشٝغ
ِ ٌَاِ ْر لَب
َ ُُ ا َِّْ ه٠َب َِ ْش٠ ُذ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخ
َ ١ ُخ ۪ع١ش ُِش ِن ِث َى ٍِ َّ ٍخ ِِ ْٕ ُۗٗ اِ ْع ُُّٗ ْاٌ َّ ۪غ
َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟب فًٙ ١ ۪جَٚ
َٓ١ َِِٓ ْاٌ ُّمَ َّش ۪ثَٚ ِاَل ِخ َشح
Yine bir gün melekler Meryem‟e dedi ki: “Meryem! Allah sana kendisinden bir söz müjdeliyor. Adı Meryem
oğlu İsa Mesih‟tir. O, dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın olacak yapıdadır.

(Al-i İmran 3/46)

َٓ١صب ٌِ ۪ذ
َّ ٌ َِِٓ اَٚ  ًَلْٙ  َوَٚ  ِذْٙ َّ ٌ ْاِٟبط ف
َ ٌَُّٕ َى ٍِّ ُُ ا٠َٚ
Hem beşikte hem yetişkin çağda insanlara hitap edecek ve iyilerden olacak özelliklere sahiptir.”

(Al-i İmran 3/47)

َٓ َٰ َشب َۜ ُء اِرَا ل
ْ ٌَلَب
ُ  ُى٠َ ٝذ َسةّ ِ أَه
ٝع
ََٓ ٠َ  ْخٍُ ُك َِب٠َ َُّللا
 ثَش َۜ ٌَش لَب َي َو َٰز ٌِ ِه هٟ ْ۪ٕغغ
َ ّْ ٠َ ُْ ٌََٚ ٌٌَذَٚ ٟ ٌ۪ ْٛ
ُ  ُى١َ َ ُي ٌَُٗ ُو ْٓ فُٛم٠َ ا َ ِْ ًشا فَ ِبَّٔ َّب
ْٛ
Meryem, “Rabbim! Benim nasıl çocuğum olur? Bana erkek eli değmedi ki!” dedi. “Evet, öyle!” dedi. Allah
tercih ettiği şeyi yaratır. Bir işe karar verdi mi sadece "Ol!" der, o şey oluşur.

(Al-i İmran 3/48)

ًَ َۚ ١اَل ْٔ ۪ج
ِ ْ َٚ َخ٠ َٰسْٛ َّ اٌزَٚ َ ْاٌ ِذ ْى َّخَٚ بة
َ َ ُ َع ٍِّ ُُّٗ ْاٌ ِىز٠َٚ
Allah ona Kitab ve Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil‟i öğretecektir.

(Enbiya 21/91)

ْ ٕص
َٓ١ّ۪ ٌَخً ٌِ ٍْ َعب٠َ ب َٰاََٙٓ َٕا ْثَٚ  َج َع ٍَْٕبَ٘بَٚ دَٕبٚ
ِ ب ِِ ْٓ ُسَٙ ١ ۪ب فََٕفَ ْخَٕب فَٙ َذ فَ ْش َج
َ  ا َ ْدَٟٓ ۪اٌَّزَٚ
Namusunu korumuş olan kadının; Meryem‟in içine de ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu bütün çağdaşlarına
bir belge yapmıştık.
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